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კითხვარი N 07.3.4.1 (წლიური)

თეატრების სტატისტიკური გამოკვლევა

დამტკიცებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საბჭოს 2019 წლის 19
თებერვლის N4 დადგენილებით

,,ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ" საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის თანახმად მეწარმე ფიზიკური და იურიდიული პირები ვალდებული არიან,
საქსტატის მოთხოვნის შემთხვევაში წარადგინონ მათ ხელთ არსებული ინფორმაცია, მათ შორის კონფიდენციალური. პასუხისმგებლობა ინფორმაციის
წარუდგენლობისათვის გათვალისწინებულია საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 17712 მუხლით”.
ინდივიდუალური მონაცემები ითვლება კონფიდენციალურად და დაცულია საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსითა და ,,ოფიციალური
სტატისტიკის შესახებ” საქართველოს კანონის 28-ე მუხლით.
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I. თეატრის მუშაობის ძირითადი მაჩვენებლები
სტრ. სპექტაკლების (წარმოდN გენების) რაოდენობა
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მაჩვენებელი
წლის განმავლობაში ჩატარებული
სპექტაკლების რაოდენობა
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მათ შორის გასვლითი სპექტაკლები
მოცემული ქალაქის გარეთ
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გასტროლები საზღვარგარეთ
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ხელმძღვანელი

ახალი და აღდგენილი
სპექტაკლების რაოდენობა

მაყურებელთა რიცხვი,
კაცი

ადგილების რიცხვი
დარბაზში, ერთეული
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(ხელმოწერა)

გმადლობთ თანამშრომლობისათვის!

"

"

" 2020 წ.

მითითებები სტატისტიკური გამოკვლევის კითხვარის (N 07.3.4.1) “ თეატრების სტატისტიკური გამოკვლევა” შევსებისათვის:
01 სტრიქონის 1 სვეტში ჩაიწერება საანგარიშო წლის განმავლობაში ჩატარებული სპექტაკლების საერთო რაოდენობა (წარმოდგენების რიცხვი);
2 სვეტში _ საანგარიშო წლის განმავლობაში ახალი (პრემიერა) და აღდგენილი დადგმების რიცხვი (რამდენი ახალი და აღდგენილი სპექტაკლი დაიდგა
საანგარიშო წელს და არა რამდენჯერ იქნა ეს სპექტაკლი ნათამაშები წლის განმავლობაში);
3 სვეტში _ საანგარიშო წლის განმავლობაში ჩატარებულ ყველა სპექტაკლზე დამსწრე მაყურებელთა რიცხოვნობა;
4 სვეტში – საანგარიშო წლის ბოლოსათვის თეატრის დარბაზში დასაჯდომი ადგილების რაოდენობა.
02 სტრიქონში ჩაიწერება მონაცემები გასვლითი სპექტაკლების მთლიანი რაოდენობის, ახალი და აღდგენილი სპექტაკლების და მაყურებელთა რიცხოვნობის შესახებ ქვეყნის
შიგნით, გარდა იმ ქალაქისა სადაც თეატრი ფუნქციონირებს;
03 სტრიქონში ჩაიწერება საქართველოს ფარგლებს გარეთ ჩატარებული სპექტაკლების მთლიანი და ახალი და აღდგენილი სპექტაკლების რაოდენობა.

